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Tárgy:  Javaslat az újpesti gazdasági társaságokkal kötendő közszolgáltatási szerződés 

módosításának jóváhagyására 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Az újpesti gazdasági társaságok közfeladataikat és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysé-

geiket közszolgáltatási típusú keretfeltételek között végezik közszolgáltatási és közhasznúsági 

szerződések alapján. 

 

A társaságokkal kötött közszolgáltatási és közhasznúsági szerződések módosítása indokolt tekin-

tettel a gazdasági társaságok részben változó, illetve bővülő feladataira is figyelemmel a tarta-

lékkeret vonatkozásában. A módosított szerződés-tervezet alapvetően a korábbi szerződésre épül, 

ahhoz képest kisebb módosításokat, pontosításokat, illetve a jogszabály-változásokból eredő 

egyéb módosításokat tartalmaz. A szerződés módosításokat indokolta az Önkormányzat 2020. 

évi költségvetésben a gazdasági társaságok részére biztosított tartalékkeret 10 %-ról 20 %-ra 

történő módosítása, valamint ezzel egyidejűleg a kapcsolattartók változása és a GDPR és a titok-

védelmi szabályok beépítse.   

 

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve a közszolgáltatási szerződés tervezetének ez irányú 

módosítását előzetesen leegyeztettük az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatáso-

kat Vizsgáló Irodájával. A TVI állásfoglalásának  rendelkezése szerint a közszolgáltatási szerző-

déseket a TVI az állami támogatások szemszögéből vizsgálja. Tehát, ha állami támogatás szem-

pontjából van releváns eltérés a szerződés tartalmában, akkor kell a szerződést a TVI részére 

megküldeni. 

A támogatás mértékében történt változás (tartalékkeret változás) nem befolyásolja az állami tá-

mogatás szempontjából a szerződést, az a felek között létrejött megállapodás része, így a szerző-

déseket a TVI részére nem volt szükséges megküldeni jóváhagyásra.  
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Kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

 

 

Újpest, 2020. április 6. 

 

 

           

 

dr.  Trippon Norbert 

  

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott …/2020. (…...)határozata az a gazdasági társaságok 

közszolgáltatási szerződésének módosításáról: 

 

  
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormányzat és az  

- UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

- Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

- Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  

- UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

- Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

- Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

között megkötött közszolgáltatási szerződések módosításait - a tartalékkeretre vonatkozóan - a 

mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja és megköti.  

 

A Polgármester a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi és a 

közszolgáltatási szerződést aláírja. 

 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: 2020. április 30.  

 

 

 

 


